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Intence  DP.  Vymyká  se  z  běžných  akademicky  sterilních  pojednání  nanejvýš  potřebným  i
respektuhodným  úsilím  o  překonání  didakticky  přežilého,  vnějškově  formálního  přístupu  k
metaforičnosti. Tento sémanticky klíčový jazykově-literární fenomén bývá ve školní praxi tradičně
redukován na jazykovou "ozdobu", tj. funkci hlavně dekorativní, event. z bezradnosti opomíjen. DP
v duchu současných kognitivních přístupů podněcuje podstatně obsažnější, koplexnější, praktičtější
a didakticky produktivnější pojetí, propojující složku lingvistickou s literární.

Rozpětí  DP.  Zhruba  polovinu  výkladu  zaujímá  promyšlená  bilance  metodologicky
nejvýznamnějších  podnětů  (Lakoff-Johnson,  Goodman,  Slavík,  Chrz,  Vaňková),  které  pisatelka
podává s výjimečnou erudicí i důkladně propracovanou strukturou. Výklad ale mohl být o něco
stručnější, některé myšlenky se opakují. Druhý tematický komplex komentuje a hodnotí autentická
svědectví pedagogů z učiva o metafoře. Sleduje při tom tři výtečně formulované problémy (67-68).
Závěrečný tematický komplex pak nabízí didaktické praxi široké spektrum vlastních podnětných
námětů. 

Opomenutí.  V literatuře předmětu paradoxně chybí průkopnická publikace vedoucího DP Hravá
interpretace v hodinách čtení a literární výchovy  (2007, např.  s.  106-120),  sledující  na základě
vlastní  pedagogické  zkušenosti  mj.  identifikaci  obraznosti  (elementární,  dnes  často  nefungující
projev  čtenářské  gramotnosti,  je  totiž  schopnost  rozlišit  text  obrazný  a  doslovný),  tvorbu  či
rozvíjení metafory. Nedopatřením je uváděn filosof Patočka jako Josef (místo Jan), Březina jako
Otakar místo Otokar, na s. 43 citovaný Doležel (údajně z r. 1955) v literatuře předmětu není uveden.

Závěr: Myšlenkovým obsahem i rozsahem nadstandardní výkon, DP doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 15. prosince 2014 
J o s e f P e t e r k a

Podpis


